
Zápis č. 2/2020-2021 ze zasedání KD dne 21. 9. 2020 

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: dr. Jurníková, doc. Koukal, doc.            
Fryšták, doc. Radvan, doc. Sehnálek  

Hosté: vedení MU – připojeni pomocí aplikace MS Teams 

Omluveni: doc. Šilhán , dr. Vyhnánek – připojeni pomocí aplikace MS Teams  

Program: 

1.     Strategický záměr MU na léta 2021-2027 – online, hosté z RMU 

2.     Organizace promocí na Ústavním soudě v Brně – kolegium 

3.     Harmonogram DSP na podzimní semestr 2020 – doc. Šilhán 

4.     Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 2021 – doc. Šilhán 

5.     Výzkumné granty pro doktorské studenty („projekty IGA“) – doc. Šilhán 

6.     Priority zahraniční a vnější vztahy – doc. Radvan 

7.     Různé 

  

1. Strategický záměr MU na léta 2021-2027 – online, hosté z RMU, 9 – 11 h  

Online prezentaci na PrF realizovali zástupci vedení MU: 

-  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci – garant pro oblast 
internacionalizace 

-  Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka – garantka pro oblast správy univerzity a 
infrastruktury 

-  Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu – garant pro oblast 
vzdělávání  

-  prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor pro personální a akademické záležitosti MU – 
garant pro oblast personálního řízení a rozvoje zaměstnanců  

-  prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium – 



garantka pro oblast výzkumu a doktorského studia 

Pozn. rektor, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., – garant pro oblast společenské role univerzity, 
byl ze zdravotních důvodů omluven.  

Prezentace Strategického záměru byla rozdělena do oblastí: 

-  Poslání, hodnoty, vize univerzity 

-  Vzdělávání 

-  Věda, výzkum a doktorské studium 

-  Společenská role 

-  Informační systémy a IT podpora 

-  Personální řízení a rozvoj zaměstnanců 

-  Správa univerzity a infrastruktura  

Závěr: V diskuzi přítomní společně prošli daná témata a od děkana a členů kolegia PrF zazněly                
připomínky a souhlasná stanoviska k jednotlivým oblastem záměru. Vedení univerzity závěrem           
zmínilo, že případné další připomínky je možné směřovat v písemné formě na Ing. Řehořovou,              
ředitelku pro strategii, a to do 23. 9. 2020. Obě strany vyjádřily poděkování za prezentaci a                
podnětnou diskuzi.  

2. Organizace promocí na Ústavním soudě v Brně – kolegium 

Děkan upozornil, že vzhledem k epidemické situaci, může být kdykoliv slavnostní akce zrušena             
a je třeba, aby byly zúčastněné strany flexibilní. Navrhl termín organizační schůzky na ÚS, v               
pátek dne 25/9/2020 v 11 hodin.  

3. Harmonogram DSP na podzimní semestr 2020 – doc. Šilhán 

Proděkan Šilhán podal zprávu, že harmonogram DSP na podzimní semestr 2020 byl zveřejněn             
a rozeslán školitelům. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.  

4. Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 2021 – doc. Šilhán 

Proděkan Šilhán předložil návrh Opatření PrF MU „O projektech specifického vysokoškolského           
výzkumu“. Uvedl, že v letošním roce už nesmí být knihovnický, databázový ani publikační             
projekt, podpořeny budou pouze projekty výlučně výzkumné. Zmínil, že je zdůrazněna vazba            
tématu projektu na výzkumné zaměření disertačních prací studentů, ať už u individuálních nebo             



u kolektivních projektů. Upozornil také na větší podporu výjezdů studentů a zopakoval, že             
projekty mohou být podle rektorátního vyhlášení opět pouze jednoleté. 

Diskuze se týkala mimo jiné vydávání kvalitních disertačních prací, databází nebo organizování            
nákupu knih. Děkan kolegium informoval o uzavření dílčí smlouvy o spolupráci při            
uskutečňování doktorských studijních programů mezi PrF MU a Ústavem státu a práva AV ČR,              
v. v. i. 

Závěr: Kolegium nemělo k předloženému návrhu Opatření žádné připomínky, dokument          
schválilo a doporučilo děkanovi k podpisu a následnému vydání.  

5. Výzkumné granty pro doktorské studenty („projekty IGA“) – doc. Šilhán 

Proděkan Šilhán představil individuální výzkumné granty s významnou finanční podporou s           
možností realizace v roce 2021. Projekty IGA jsou určeny pro PhD studenty v prezenční formě               
studia. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.  

6. Priority zahraniční a vnější vztahy – doc. Radvan 

Proděkan Radvan informoval u oblasti zahraničních vztahů o zrušení podmínky          
neuskutečněného výjezdu pro účast ve výběrovém řízení. 

V oblasti vnějších vztahů označil jako prioritu užší propojení s právními institucemi.            
Nejvhodnější formou by byly schůzky na nejvyšší úrovni obou stran, se zájmem o uzavření              
rámcových smluv pro pracovníky pro výuku na fakultě. My bychom velmi ocenili zařazení fakulty              
do newsletterů a zajištění přístupu učitelů k podobným informacím. 

Proděkan dále předeslal, že v letošním roce se vzhledem k epidemické situaci nebudou konat              
pravidelné akce jako ples a konference Dny práva. IuS probíhat bude a v závěru svého vstupu                
informoval o záměru natočit další videa se zajímavými absolventy naší fakulty. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. Prostřednictvím sekretariátu děkana budou zástupci           
institucí pozváni na schůzky. 

7. Různé  

7.1. Proděkan Fryšták  

7.1.1. Podal zprávu k on-site visit VaV dne 12/11/2020 a sdělil jména nominovaných zástupců 
za PrF. Bude ještě upřesněno.  

7.1.2 Informoval, že 18. 9. 2020 proběhla online česko-slovenská SVOČ, a to s vynikajícími              
výsledky.  



Závěr: Kolegium poděkovalo jmenovitě organizátorům Dr. Dobrovolné a Mgr. Hudečkovi za           
organizaci ve složitých podmínkách. 

7.2. Proděkan Koukal  

Podal krátkou zprávu k HRA, informoval o zpracování akčního plánu, který bude jednotlivě s              
oslovenými diskutovat.  

7.3. Děkan  

7.3.1.Informoval o závěrech kontroly z RMU, která se týkala vyřizování stížností na PrF. 

7.3.2. Požádal o zástup na dnešním zasedání AS PrF MU. Proděkan Radvan přislíbil svou              
účast.  

7.4. Tajemnice  

7.4.1. Hovořila k epidemické situaci a k doporučení uzavřít PC učebny 057 a 060. 

Kolegium se shodlo, že do konce zkouškového období (tj. do 30. 9. 2020) budou učebny               
přístupné. 

7.4.2. Informovala o další technické podpoře distanční výuky určené pro vyučující, a to skupině              
15 studentů, kteří budou podporovat vyučující při práci v aplikaci MS Teams. Uvedla, že ve               
streamovacích učebnách 025, 038 a 133 budou podporu zajišťovat naši technici. 

7.5. Proděkanka Jurníková 

Proděkanka sdělila, že SZZk proběhly bez větších problémů. Informovala, že se pro příští rok              
připravuje možnost vykonat státní zkoušky i distanční formou. Tu budou moci využít studenti s              
onemocněním COVID19 nebo studenti v karanténě.  

7.6. Proděkan Sehnálek 

Proděkan sdělil, že na úrovni studijních proděkanů univerzity bylo naznačeno, že výuka v             
prvních ročnících bude probíhat podle zvláštních pravidel. Podrobnosti však nebyly uvedeny.           
Dotázal se proto, zda režim vzdělávání studentů prvního ročníku v nadcházejícím semestru            
nebyl předmětem jednání na úrovni děkanů. Děkan přislíbil, že pošle aktuální informace po             
odpoledním zasedání s vedením univerzity.  

 

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 
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